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nr. 191 594 van 5 september 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 25 april 2017 heeft

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

22 maart 2017.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 18 mei 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat X, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché X,

die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Iraakse nationaliteit en bent u op X geboren in het dorp Dohula,

gelegen in Shingal (Sinjar), provincie Ninewa, in Irak. U bent soenniet van Koerdische origine. U

woonde in het dorp Dohula vanaf uw geboorte tot uw vertrek uit Irak op 2 augustus 2014. U woonde

samen met uw ouders en uw broer, (T.) X. Op 2 augustus 2014 verliet u uw dorp samen met uw broer

omwille van de opmars van IS. Uw ouders bleven achter en beloofden u achterna te komen, waarna u

niets meer van hen heeft vernomen. Op 8 augustus 2014 kwam u samen met uw broer aan in het

vluchtelingenkamp van Diarbakir in Turkije.

Een maand later verliet uw broer het vluchtelingenkamp en kwam niet meer terug. U ging naar

de kampverantwoordelijke maar kreeg geen antwoorden. Een maand later leerde u in de refter van

het vluchtelingenkamp Ahmed (M.) kennen. U sprak af met hem om samen te eten in de refter.

In oktober 2014 verklaarde Ahmed u de liefde en hij vroeg om een relatie te beginnen. U stemde toe en

begon een seksuele relatie met hem. Een paar weken later verliet Ahmed het vluchtelingenkamp om
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iemand te zoeken die u beiden naar Europa zou kunnen brengen, maar hij keerde niet meer terug en u

vernam verder niets meer van hem.

In oktober 2015 kwam uw oom langs moederskant, Shawkat (H.), naar het opvangcentrum in Diarbakir.

U hebt hem uiteindelijk over uw relatie met Ahmed verteld. U vreesde represailles van uw familie

omwille van uw seksuele relatie met Ahmed. Uw oom was begripvol maar besloot om u naar Europa te

sturen en uw identiteitsdocumenten later op te sturen. Op 2 november 2015 verliet u het

vluchtelingenkamp, op 8 november 2015 kwam u aan in België en op 18 november 2015 diende u een

asielaanvraag in bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Sinds uw aankomst in België behield u contact met Saadi (Y.), die samen met u van Turkije naar België

was gereisd. Saadi verbleef in België in hetzelfde opvangcentrum als u. In december 2015 leerde u de

broer van Saadi kennen die hem kwam bezoeken in het opvangcentrum. Zijn naam is Farhad (Y.), een

soennitische Koerdische Irakees afkomstig van Mosul. Farhad bevindt zich reeds zeven of acht jaar in

België en woont in Antwerpen. U begon een relatie met hem en op 2 september 2016 beviel u van zijn

zoon, Arkan.

In februari 2016 had u contact met uw oom in Irak, u vertelde hem over uw relatie met Farhad en

uw zwangerschap. Hij raadde u aan er met niemand over te spreken en afstand te houden van

eventuele andere Koerdische vrouwen in het opvangcentrum. Hij vertelde u eveneens dat uw ouders

zich in een opvangkamp in Domiz, in een voor u onbekende regio, bevinden en in de veronderstelling

zijn dat u en uw broer vermist zijn.

Ter staving van uw asielrelaas legde u een kopie van uw Belgische immatriculatiekaart neer en een

kopie van uw Irakese identiteitskaart, afgeleverd op 14/07/2011 te Sinjar.

B. Motivering

Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-Generaal blijkt dat u uw land ontvluchtte wegens vrees voor

IS, en wegens vrees om gedood te worden door uw familie omwille van uw opeenvolgende relaties met

Ahmed (M.) in Turkije en Farhad (Y.) in België. Na grondig onderzoek van uw vluchtrelaas dient te

worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming, volgens art. 48/4, §2, a) en b) van de Belgische Vreemdelingenwet,

aannemelijk te maken en dit omwille van onderstaande redenen.

Vooreerst blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-Generaal beschikt en waarvan een kopie

werd toegevoegd aan uw administratief dossier, dat u doelbewust getracht hebt om de Belgische

instanties te misleiden over uw regio van herkomst uit Irak en aldus ook over uw redenen om Irak te

verlaten. U verklaarde dat u geboren bent in het dorp Dohula of “Dahula” te Shingal (Sinjar) in de

provincie Ninewa en dat u nooit in het bezit bent geweest van een paspoort (CGVS I, pp.2-3 en CGVS

II, pp.2-3 en 9). Daarentegen blijkt uit informatie van Dienst Vreemdelingenzaken dat u wel degelijk in

het bezit bent geweest van een paspoort en dat u met dit paspoort een visum bij de Poolse consulaire

post te Erbil hebt aangevraagd. Volgens deze informatie bent u geboren in Dohuk in de Koerdische

Regio van Irak. Bovendien zou u uw visumaanvraag op 9 december 2014 te Erbil ingediend

hebben, hoewel u verklaarde op 2 augustus 2014 Irak reeds verlaten te hebben (CGVS I, p.10). Deze

vaststellingen ondermijnen op onherstelbare wijze uw relaas dat u in de regio Shingal geboren zou zijn,

daar uw hele leven gewoond hebt en dat u voor IS gevlucht zou zijn, wat inherent dan ook de

geloofwaardigheid van de rest van uw asielrelaas volledig op de helling zet. Tijdens uw eerste gehoor

werd u uitdrukkelijk gevraagd of u ooit een visum hebt aangevraagd en of uw vingerafdrukken ooit

werden afgenomen. U antwoordde hier ontkennend op. Toen u geconfronteerd werd met het bewijs dat

uw vingerafdrukken wel degelijk waren afgenomen, antwoordde u dat dit in Servië gebeurd zou zijn

maar sprak u niet de waarheid over uw visumaanvraag of uw werkelijke herkomst. U werd uitdrukkelijk

gewaarschuwd dat deze informatie onderzocht zou worden en mogelijk in uw nadeel kon zijn indien u

naliet de waarheid te spreken (CGVS I, pp.9-10). Ook tijdens uw derde gehoor werd het belang van

uw werkelijke herkomst benadrukt (CGVS III, p.18). U kreeg dan ook gedurende drie gehoren uitgebreid

de kans om uw werkelijke asielrelaas uiteen te zetten, maar u blijkt gedurende deze drie gehoren

vastgehouden te hebben aan bedrieglijke verklaringen.

Daarnaast legde u ook tegenstrijdige verklaringen af over uw leven in het dorp Dohula, wat de

geloofwaardigheid van uw herkomst verder ondermijnt. Ten eerste vertelde u dat er wel meisjes uit de

buurt waren die naar school gingen, maar dat u hun namen niet kende (CGVS II, p.7). Tijdens uw derde

gehoor somde u daarentegen vlot drie namen op van meisjes die naar school gingen en die u zelfs thuis

bezochten. Ze zouden u ook gevraagd hebben om mee te gaan naar school, maar uw vader was

ertegen (CGVS III, p.26). Deze verklaringen zijn absoluut onverenigbaar met elkaar.

Ten tweede stelde u dat er tussen de 100 en 150 huizen waren in Dohula (CGVS II, p.5), om even later

te zeggen dat Dohula ongeveer 700 à 800 huizen of families telt (CGVS I, p.8). Hoewel

het Commissariaat-Generaal rekening houdt met uw stelling dat u analfabete zou zijn en vooral thuis bij
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uw familie bleef, is dit zevenvoudige verschil in het aantal woningen wel erg groot aangezien u

beweerde toch uw hele leven in Dohula gewoond te hebben. Ten derde legde u tegenstrijdige

verklaringen af over incidenten die in het dorp gebeurd zouden zijn en de mate van ruchtbaarheid die

daaraan gegeven was. Toen u gevraagd werd of er ooit een zelfmoord was geweest in het dorp, zei u

dat u zich een zelfmoord uit 2011 of 2012 kon herinneren en een zelfmoord waarover op de

televisiezender Al Iraqiya was gerapporteerd, maar kon u geen enkel concreet detail geven. Het is niet

aannemelijk dat u zich geen concrete feiten kon herinneren, hoewel het blijkbaar ook een zelfmoord in

een klein dorp als Dohula betrof waarover zelfs op de nationale televisiezender gerapporteerd

was geweest (CGVS II, p.8). Daarentegen verklaarde u tijdens uw derde gehoor dat u zich geen

zelfmoord uit Dohula kon herinneren en dat u er niets van op televisie had gezien (CGVS III, p.28). Ook

deze verklaringen zijn niet te verenigen met elkaar en tasten de geloofwaardigheid van uw ervaringen

en leven in Dohula fundamenteel aan.

Ook over de verblijfplaats van uw oom legde u tegenstrijdige verklaringen af. Zo verklaarde u eerst dat

uw oom in een dorp bij Shingal zou wonen (CGVS I, p.6), terwijl u later zei dat uw oom in Shingal zelf

woonde (CGVS II, p.6). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid zei u dat Shingal groot was en dat hij

rondom Shingal woonde. U wist niet hoe de regio heette waar uw oom woonde, hoewel u er één of twee

keer was geweest, weliswaar toen u nog klein was (CGVS II, p.6). Tijdens uw derde gehoor kende u de

naam van de regio wel, namelijk Zorava (CGVS III, p.15). Aangezien uw oom de enige persoon was met

wie u verklaarde contact te hebben sinds u uw familie plots had achtergelaten en aangezien u

verklaarde uw oom goed te kennen, is het uiterst merkwaardig dat u geen eenduidige verklaringen kon

afleggen over de verblijfplaats van uw oom, temeer daar hij van dezelfde regio afkomstig zou zijn als

waar u beweerde te zijn geboren (CGVS III, p.15).

Voorts legde u ook vage en ondoorleefde verklaringen af over het dorp Dohula. Zo kon u bijvoorbeeld

initieel geen enkel incident vermelden dat zich in uw dorp heeft voorgedaan, noch recent voor uw

vertrek, nog langere tijd voor uw vertrek. Toen u gevraagd werd of u een anekdote kon vertellen over uw

dorp, zei u weliswaar dat er gevechten en moorden waren geweest, maar kon u wederom geen enkel

concreet detail vermelden (CGVS II, p.7). Toen u tijdens uw derde gehoor opnieuw gevraagd werd naar

incidenten in het dorp, met name een geval van erewraak, vertelde u over een zekere ‘Murat’ die zijn

zus gedood had omdat zij ongewenst zwanger was geraakt (CGVS III, p.14). Het feit dat u zich deze

anekdote opeens wél kan herinneren tijdens uw derde gehoor maar niet tijdens uw tweede gehoor, doet

af aan uw geloofwaardigheid, temeer daar deze moord slechts twee à drie maanden voor uw vertrek uit

Dohula zou zijn gepleegd. Ook legde u vage verklaringen af over de Yezidische bevolking in het dorp. U

zei dat er weinig Yezidis in het dorp Dohula woonden (CGVS II, p.5), hoewel de regio rond Shingal

net hoofdzakelijk bevolkt wordt door Yezidis waarvan algemeen bekend is dat zij door IS werden

vervolgd (zie afdruk wikipedia “Sinjar District” in de blauwe map). U kon algemeen bekende informatie

over het Yezidi geloof geven, met name dat zij een feest hebben dat Rode Woensdag heet, dat ze

eieren kleuren, dat ze vasten, naar Sharfafin op pelgimstocht gaan, dat ze bepaalde groenten niet

mogen eten en dat ze geen heilige boeken hebben. U kende echter zelf geen Yezidis en had de

informatie over hun geloof enkel via uw ouders verkregen (CGVS II, p.5). U wist evenmin of er Yezidi

tempels in Dohula waren (CGVS II, p.8). Ter verklaring stelde u dat u altijd thuis was. Echter, indien u

werkelijk uw hele leven lang in een regio woonde die voornamelijk bevolkt wordt door Yezidis is het

zeer merkwaardig dat u deze informatie enkel van horen zeggen hebt en nooit persoonlijk in contact

bent gekomen met hun cultuur of religieuze feesten. Nochtans was er slechts één straat tussen jullie en

de Yezidis uit het dorp (CGVS III, p.20) en blijkt uit uw verklaringen dat u wel degelijk buitenshuis kwam

en contact had met mededorpelingen. Andere dorpelingen kwamen uw familie immers thuis bezoeken

tijdens het offerfeest (CGVS II, p.8 en CGVS III, p.22), u ging met de auto naar de markt in een naburig

dorp (CGVS I, p.11), u kreeg bezoek van andere meisjes die naar school gingen, en u ging soms op

bezoek bij de buren (CGVS III, pp.20 en 26). Hoewel u weliswaar algemeen bekende informatie kon

vertellen over Yezidi’s komen uw verklaringen zeer vaag en ondoorleefd over. Deze vaststellingen over

uw verklaringen, samengenomen met de informatie van DVZ, ondermijnen dan ook uw bewering dat u

van Dohula of de regio Shingal afkomstig zou zijn.

Ter staving van uw asielrelaas legde u een kopie van uw Irakese identiteitskaart neer, afgeleverd op

14/07/2011 te Sinjar. Er dient opgemerkt te worden dat het slechts een kopie betreft die gemakkelijk

vatbaar is voor manipulatie. Bovendien blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-Generaal

beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd (COI Focus Irak:

Corruptie en documentenfraude, dd. 8 maart 2016), dat in Irak corruptie wijdverspreid is en dat allerlei

documenten al dan niet tegen betaling kunnen worden verkregen. Dit maakt dat de bewijswaarde van

de door u voorgelegde kopie ernstig gerelativeerd dient te worden.

Op uw Belgische immatriculatiekaart staat dan weer genoteerd dat u uit Turkije, Diarbakir afkomstig zou

zijn. Samengenomen met bovenvermelde informatie kunnen deze documenten de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas allerminst herstellen.
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Daarnaast kan ook geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat u door uw familie gedood zou

worden wegens uw liefdesrelaties.

Ten eerste legde u zeer vage en onwaarschijnlijke verklaringen af aangaande uw relatie met Ahmed. Zo

zei u dat u Ahmed had leren kennen in de refter van het vluchtelingenkamp te Diarbakir (CGVS I, p.5). U

wist echter zijn volledige naam niet, u wist niet hoe hij uit Irak gevlucht was en u kon zijn herkomst niet

situeren, buiten de algemene stelling dat hij Irakees en Koerdisch was. Nochtans zei u dat jullie vooral

praatten over jullie land en een eventuele terugkeer (CGVS I, pp.5-6), waaruit verwacht mag worden dat

u toch enigszins kan duiden naar waar Ahmed dan samen met u wou terugkeren. Daarentegen

verklaarde u even later dat Ahmed steeds zei dat hij u niet mee terug naar Irak zou nemen maar naar

een ander land, wat niet rijmt met uw voorgaande verklaring. Verder kan u volstrekt geen informatie

verstrekken over de inhoud van jullie gesprekken. Geconfronteerd met de opmerking dat jullie relatie

ongeloofwaardig leek, schetste u dat hij uit een dorp van Shingal zou zijn, maar kon u de exacte plaats

niet geven (CGVS I, p.6). Nochtans zou hij aldus afkomstig zijn uit dezelfde regio als waar u –weliswaar

bedrieglijk- beweerde opgegroeid te zijn. Bovendien leek u tijdens het tweede gehoor uw relatie

met Ahmed even vergeten te zijn. Toen u gevraagd werd naar de verboden relatie waar u vorige keer

over verteld had, wist u niet over wie men het had. Zelfs toen gespecifieerd werd dat het over uw relatie

in het opvangcentrum van Diarbakir ging, wist u even niet met wie u een relatie zou hebben gehad

(CGVS II, p.10). Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat uw verklaringen dermate vaag en

onwaarschijnlijk zijn dat aan uw relatie met Ahmed geen enkel geloof kan worden gehecht.

Ten tweede blijken ook uw verklaringen over uw contacten met uw familie in Irak niet geloofwaardig. Los

van het feit dat de beschikbare informatie over uw visumaanvraag uw verklaringen over de plotse

contactbreuk met uw familie sowieso al ondermijnen, werden ook tegenstrijdigheden vastgesteld tussen

uw verklaringen hieromtrent. Zo zei u zowel tijdens het eerste als tijdens het tweede gehoor dat u uw

oom onmogelijk kon contacteren omdat u zijn telefoonnummer niet had of verloren was (CGVS I, pp.3

en 9; CGVS II, p.2). Daarentegen verklaarde u tijdens uw derde gehoor dat u reeds in februari 2016

contact had met uw oom, dus nog vóór uw eerste gehoor dat in maart 2016 plaatsvond, en vóór uw

tweede gehoor dat in juni 2016 plaatsvond (CGVS III, pp.7-8). Later verklaarde u dat u het

telefoonnummer van uw oom steeds bezat sinds uw vertrek uit Irak. Bij confrontatie zei u dat u het

telefoonnummer op een papiertje had geschreven dat u tijdelijk verloren was (CGVS III,

p.10). Gelijkaardige tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen uw opeenvolgende verklaringen over

uw originele identiteitskaart. Tijdens uw eerste gehoor in maart 2016 zei u dat uw oom uw

identiteitsdocumenten niet had opgestuurd (CGVS I, p.9). Ook tijdens uw tweede gehoor in juni 2016 zei

u dat u geen contact had met uw oom en dat deze dus de identiteitskaart niet kon opsturen (CGVS II,

p.2). Daarentegen verklaarde u tijdens uw derde gehoor dat uw oom uw identiteitskaart reeds per post

had opgestuurd in februari 2016, maar dat deze onderweg verloren is gegaan of in beslag is genomen

(CGVS III, p.7). Uit deze tegenstrijdigheden blijkt duidelijk dat u wil verbergen dat u wel degelijk contact

hebt met uw oom in Irak, die op zijn beurt in contact zou staan met uw ouders in Domiz (CGVS III, p.11).

Dit tast de geloofwaardigheid van uw vrees om vermoord te worden door uw familie ernstig aan, temeer

daar u voordien benadrukte dat u geen enkel contact met uw ouders, broer of oom meer wil hebben uit

angst om gedood te worden (CGVS II, p.9).

Ten derde werden ongerijmdheden vastgesteld tussen uw opeenvolgende verklaringen over uw

vriendschapsband met Saadi en diens familieband met Farhad. Zo zei u eerst dat u Farhad in december

2015 in het opvangcentrum van Hasselt heeft leren kennen waar hij familie kwam bezoeken, u dacht dat

hij zijn broer kwam bezoeken (CGVS III, p.5). Daarentegen bleek uit uw latere verklaring dat u reeds

sinds eind november, begin december met zekerheid wist dat Saadi in België op zoek ging naar zijn

broer Farhad (CGVS III, p.16). Er kon dus geen enkele twijfel over bestaan dat Farhad zijn broer Saadi

in het opvangcentrum kwam bezoeken. Tijdens uw eerste gehoor verklaarde u dat u niet wist waar

Saadi zich bevond (CGVS I, p.7), waarna u even later verklaarde dat Saadi heel goed voor u is en "nu"

als een broer voor u zorgt (CGVS I, p.10), waaruit valt af te leiden dat jullie nog steeds nauw contact

onderhielden. Tijdens uw tweede gehoor verklaarde u dat Farhad geen familie heeft in België, terwijl u

wel degelijk op de hoogte was dat zijn broer Saadi zich ook in België bevindt (CGVS II, p.11). Hoewel u

en Saadi samen vanuit Diarbakir naar België hadden gereisd, verklaarde u geen idee te hebben of

Saadi in hetzelfde opvangkamp had verbleven (CGVS III, p.18). Gezien jullie nauwe band is het

volstrekt onaannemelijk dat u geen idee hebt of hij in hetzelfde Turkse opvangcentrum had verbleven

als waar u een jaar en vier maanden hebt doorgebracht, temeer daar u wél weet vanwaar in Irak hij

afkomstig is en waarom hij Irak verlaten heeft (CGVS II, p.7). Uw vage en incoherente verklaringen over

uw vriendschapsband met Saadi en diens familieband met Farhad roepen ernstige vragen op omtrent

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Ten vierde is het zeer merkwaardig dat u pas helemaal op het einde van uw tweede gehoor aangaf dat

u zwanger was, en dit pas toen u daar uitdrukkelijk naar gevraagd werd (CGVS II, p.10). Indien u

werkelijk vreest vermoord te worden door uw familie omwille van een niet-toegestane seksuele relatie,
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dan kan van u verwacht worden dat u uw zwangerschap als voornaamste element van bewijs in zou

roepen om uw vrees te staven. Daarentegen vermeldde u niets over uw relatie in België en duidde u

initieel Ahmed aan als de vader van uw kind (CGVS II, p.10). Pas toen u gewezen werd op het feit dat

dit volstrekt onmogelijk is –u bevond zich immers al negen maanden in België en was nog maar vijf à

zes maanden zwanger- vertelde u dat u een partner had in België (CGVS II, p.10). Pas tijdens uw derde

gehoor haalde u ook aan dat u vreesde vermoord te worden omwille van uw relatie met Farhad (CGVS

III, p.9), hoewel uit uw zwangerschap bleek dat u al sinds december 2015 een seksuele relatie met hem

had. Deze verzwijging, samengenomen met bovenvermelde vaststellingen, wijzen erop dat uw vrees

gedood te worden door uw familie omwille van een niet-toegestane relatie niet aannemelijk is.

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt dat u uw land van oorsprong heeft verlaten uit

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of dat u bij een eventuele terugkeer een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming volgens art. 48/4, §2, a) en b) van de Belgische Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

asielzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat vele Irakezen binnen Irak verhuisd zijn (eventueel na

een eerder verblijf in het buitenland). De geboorteplaats en de oorspronkelijke verblijfplaats(en) vormen

derhalve niet noodzakelijk de actuele plaats of regio van herkomst. Het aantonen van de laatste

verblijfplaats(en) binnen Irak is dan ook essentieel, vermits er op grond van artikel 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een asielzoeker afkomstig is uit een regio

waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de asielzoeker over de mogelijkheid beschikt

zich in zo’n regio te vestigen. Het aantonen van de laatste verblijfplaats(en) binnen en/of buiten Irak is

voorts onontbeerlijk om uit te sluiten dat een asielzoeker ingevolge een verblijf in een derde land en dit

voor de indiening van een asielaanvraag overeenkomstig artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet, aldaar

een verblijfsrecht dan wel reeds een vorm van humanitaire bescherming genoot. Bijgevolg kan een

asielzoeker, met betrekking tot de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een

loutere verwijzing naar zijn Iraakse nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk

maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het bewijs van een

dergelijk verband met uw persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over uw

voorgehouden verblijfplaatsen in en/ of feitelijke herkomst uit Irak.

Volledigheidshalve wordt aan deze beslissing ook een beoordeling van de veiligheidssituatie in Noord-

Irak toegevoegd. Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt weliswaar dat

de veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat de

toename in geweld- en terreurdaden geconcentreerd is in een aantal Centraal-Iraakse provincies.

Daarenboven blijkt het geweldsniveau en de impact van het geweld regionaal erg verschillend te zijn.

Deze sterk regionale verschillen typeren het conflict in Irak. Om die redenen dient niet alleen rekening te

worden gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie

in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uit de informatie van Dienst Vreemdelingenzaken blijkt

dat u uit de Koerdische Autonome Regio afkomstig zou zijn, dient de veiligheidssituatie in deze provincie

te worden beoordeeld.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier noordelijke provincies Dohuk, Erbil,

Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan Regional Government (KRG),

significant stabieler is dan de situatie in Centraal-Irak. De Koerdische Autonome Regio (KAR) kent een

zekere mate van stabiliteit, sociale cohesie en efficiënt optredende veiligheidsdiensten. Uit dezelfde

informatie blijkt bovendien dat deze regio grotendeels ontsnapt aan het geweld dat in Irak plaatsvindt.

Wat het grondoffensief betreft dat IS sinds juni 2014 in Irak voerde, dient opgemerkt te worden dat

dit hoofdzakelijk gesitueerd was in Centraal-Irak. De gebieden waar er strijd werd geleverd tussen de

Koerdische peshmerga en de militanten van IS betroffen de zogenaamde betwiste gebieden, waaruit het

Iraakse leger zich in juni 2014 massaal had teruggetrokken en waarover de peshmerga, in een

tegenoffensief tegen IS (eind 2014- begin 2015), opnieuw de militaire controle verwierven. Deze

gebieden behoren niet tot de erkende Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak, met name de vier

noordelijke provincies onder controle van de Koerdische Regionale Regering. Noch bij het offensief dat
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IS in augustus 2014 inzette in de betwiste gebieden, noch bij latere gewapende confrontaties tussen IS

en de peshmerga in betwist gebied werd de grens van de Koerdische Autonome Regio overschreden.

De peshmerga namen het gros van de door hen geclaimde betwiste gebieden in Centraal-Irak in en

verlegden hiermee de Koerdische verdedigingslinie een stuk zuidelijker. De aan de gang

zijnde gevechten situeren zich aldus uitsluitend in Centraal-Irak. De offensieven van IS en de

tegenoffensieven van de peshmerga en het hiermee gepaard gaande geweld in de Centraal-Iraakse

provincies Ninewa, Tamim en Diyala hebben slechts een zeer beperkte impact op de veiligheidssituatie

in de KAR.

Het terreurgeweld in de KAR is veel minder frequent dan elders in Irak, en in de regio heerst een

relatieve stabiliteit. Er vonden de voorbije vier jaar drie grootschalige aanslagen plaats in de KAR, met

name in september 2013, in november 2014 en in april 2015. Doelwit van deze aanslagen waren de

Koerdische veiligheids en overheidsdiensten en het Amerikaanse consulaat in Erbil. Bij deze aanslagen

vielen een beperkt aantal burgerdoden. In 2016 vond geen terroristische aanslag plaats waarbij

burgerslachtoffers vielen. De zeldzame terreurdaden in de KAR, opgeëist door IS, hebben over het

algemeen geen burgers als doelwit, maar zijn hoofdzakelijk gericht op overheids- en veiligheidsdiensten.

Dit veruiterlijkt zich in de grote vluchtelingenstroom naar Noord-Irak. De influx van nagenoeg 250.000

Syrische vluchtelingen en meer dan een miljoen IDP’s uit Centraal-Irak die het IS-offensief ontvluchtten,

heeft evenwel geen impact op de veiligheidssituatie in de KAR. Met de komst van de honderdduizenden

IDP’s in de regio en ter preventie van aanvallen van IS werden de veiligheidsmaatregelen in de KAR

echter wel verhoogd. De veiligheidscontroles aan de controleposten aan de grens met Centraal-Irak (en

Syrië) werden opgevoerd uit vrees voor infiltratie van IS-strijders onder Arabische IDP’s.

Naast de blijvende spanningen omtrent de verdeling van de olie-export ende inkomstenverdeling

hiervan, zet de onduidelijke toekomst van de zogeheten betwiste gebieden de relaties tussen de KRG

en de Centraal-Iraakse regering op scherp. Dit heeft evenwel nauwelijks impact op de veiligheid van de

Noord-Iraakse burgerbevolking, zeker niet nu de federale regering de Koerdische troepen nodig heeft bij

het bestrijden van het gewelddadige IS.

Op 25 juli 2015 kwam een einde aan de twee jaar durende wapenstilstand tussen Turkije en de PKK.

Sindsdien voert het Turkse leger opnieuw luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in Noord-Irak. Deze

Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit gerichte luchtbombardementen op PKK-basissen in het

bergachtig en dunbevolkt grensgebied met Turkije. Hierbij worden echter soms ook naburige Koerdische

dorpen getroffen, waarbij vooral materiële schade aan landbouwgronden en huizen wordt opgetekend.

Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, is beperkt.

Voor het eerst in tien jaar vonden sinds juni 2016 opnieuw Iraanse aanvallen plaats op de Noord-Iraakse

grensregio in de strijd tegen Koerdische rebellen, meer bepaald op KDPI-doelwitten. Bij deze Iraanse

aanvallen op het grensgebied van de KAR vielen geen burgerslachtoffers.

Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat het Iraakse noorden niet alleen over de weg bereikbaar

is. Uit de beschikbare informatie blijkt dat tal van luchtvaartmaatschappijen vluchten aanbieden op Irak

en dat een terugvlucht naar Irak niet noodzakelijk via de luchthaven van Bagdad dient te verlopen.

Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over internationale luchthavens in Basra,

Najaf, Arbil en Suleymaniah, dewelke onder de controle van de Iraakse of Koerdische autoriteiten staan

en vlot bereikbaar zijn. Personen die naar Irak wensen terug te keren kunnen via deze luchthavens naar

hun bestemming in Noord- of Zuid-Irak reizen zonder dat zij via Centraal-Irak moeten reizen.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de noordelijke provincies Dohuk, Erbil en Suleymaniyah thans geen reëel risico bestaat

om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Noord-Irak

aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Het verzoekschrift
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2.1.1. Verzoekster beroept zich in een eerste middel op de schending van “het zorgvuldigheidsbeginsel,

manifeste beoordelingsfout en van artikel 74/11, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet - gegronde

vrees in de zin van artikel artikel 48/4 Vreemdelingenwet”

Verzoekster vangt haar betoog aan met een algemene uiteenzetting omtrent de zorgvuldigheidsplicht.

Vervolgens stelt zij:

“Verzoekster houdt terecht vol dat zij nooit in het bezit is geweest van een paspoort.

Verzoekster beweert ook nooit te hebben gehoord van EYFE Company (de zogenaamde werkgever

voor wie het paspoort werd aangevraagd - zie dossier CGVS).

Verzoekster werd hier tevens nooit over gehoord, zodanig dat zij niet de mogelijkheid heeft gehad

hieromtrent enige verklaring over te geven.”

Verzoekster stelt daarnaast dat zij bij een terugkeer wel degelijk ernstige schade vreest in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Vooreerst gaat zij in op haar gegronde vrees voor vervolging. Zij verwijst naar de instabiele situatie in

Irak, de aanwezigheid van IS en de mensenrechtenschendingen. Een terugkeer naar Irak lijkt niet

aangewezen. Verzoekster verwijst naar het Reisadvies van het Verenigd Koninkrijk en op het gegeven

dat Yezidi voor IS een doelwit vormen.

“Daarenboven voegt het CGVS een rapport van het UNHCR bij waaruit blijkt dat de betreffende instantie

stelt dat zij tegenover het terugsturen van een vluchteling naar Irak eerder weigerachtig staat (p22-23

van het rapport). Hoewel het CGVS dit rapport voegt ter staving van haar weigeringsbeslissing is het

voor verzoekster duidelijk dat een terugkeer naar Irak een reëel gevaar voor haar betekent en haar

aldus recht geeft op de erkenning als vluchteling.”

Verzoekster citeert voorts een aantal passages die in de bestreden beslissing zijn opgenomen inzake de

veiligheidssituatie in Noord-Irak.

“Het feit dat het CGVS enerzijds stelt dat er een mate van stabiliteit is, maar anderzijds wel recent enige

conflicten zijn ontstaan op de grensstreek, strookt dan ook niet met elkaar.”

Verzoekster merkt eveneens op dat een verhuis binnen Irak, zo ook naar de Koerdische autonome regio

(KAR), niet evident is.

Verzoekster stelt voorts dat zij ten gevolge van haar relationele situatie een gegronde vrees voor

vervolging heeft. Zij verwijst naar haar relatie met Farhad Y.S., de relatie die zij daarvoor had met een

andere partner en de vrees die zij in dit kader aanvoerde ten aanzien van haar familie. De traditionele

opvattingen binnen haar geloof kunnen doen vermoeden dat verzoekster een reëel risico loopt in geval

van een terugkeer naar haar land van herkomst.

Verzoekster merkt op dat zij werd afgerekend op “enkele details waarvan zij zogenaamd tegenstrijdige

verklaringen over aflegt”. Zij verwijst bijvoorbeeld naar de gestelde vragen over de zelfmoorden in haar

dorp. Dat zij zich meer dan vier jaar na datum geen concrete feiten van een zelfmoord herinnert is niet

uitzonderlijk. “Het is overigens normaal dat men zich dergelijke feiten niet concreet kan navertellen”.

“Tevens stelt verzoekster terecht dat van haar niet kan worden verwacht dat zij op 3 verschillende

verhoren, verspreid over 1 jaar tijd, exact dezelfde details vermeldt.

Desondanks wordt verzoekster afgerekend op bepaalde details waaruit dan wordt afgeleid dat haar

verhaal ongeloofwaardig is, terwijl zij reeds duidelijk had gesteld dat haar vrees reëel was in geval van

een terugkeer (voornamelijk de wraak van haar familie).

De wraak van haar familie is dan ook geenszins ongeloofwaardig, gelet op haar huidige relationele

situatie.”

Verzoekster stelt verder dat de gehoren heel moeizaam zijn verlopen, “vermits zij vreesde dat de

informatie die zij gaf bij de verkeerde personen zouden terecht komen”. Het heeft aldus niet geholpen

dat zij haar verhaal moest doen bij twee verschillende medewerkers van het CGVS, die steeds andere

nadrukken legden. Verzoekster verwijst naar hetgeen haar bij het CGVS werd aangegeven. Dat zij

moeite had om alles te vertellen, was voornamelijk om zichzelf te beschermen.

Verzoekster betoogt verder:

“Het CGVS stelt op heel algemene wijze dat de identiteitskaart van verzoekster gemanipuleerd is,

vermits 'het geweten is dat dergelijke documenten tegen betaling kunnen worden verkregen.'



RvV X - Pagina 8

Het CGVS gaat echter geenszins na of het document in kwestie wel gemanipuleerd is en waarom dit

zou zijn.

Een algemeen feit kan niet voor waar worden aangenomen zonder dit te toetsen aan de concrete

omstandigheden van het voorgelegde document.

Het CGVS merkt dan ook enkel en alleen op dat dergelijke documenten bestaan, maar niet dat het

desbetreffende document van verzoekster gemanipuleerd zou zijn.”

2.1.2. Verzoekster beroept zich in een tweede middel op de schending van artikel 8 EVRM en het

redelijkheidsbeginsel.

In dit kader doet zij gelden:

“De weigeringsbeslissing heeft als gevolg dat verzoekster zou moeten terugkeren naar een land dat

politiek uitermate instabiel is, alsook gekampt gaat onder een hevige strijd, met een kind dat nog geen

jaar oud is.

Tevens volgt uit de beslissing van het CGVS dat verzoekster met haar pasgeboren zoon zou moeten

terugkeren naar Irak, terwijl de vader van haar zoon een rechtmatig verblijf heeft bekomen in België.”

2.2. Verzoekster voegt de geboorteakte van haar zoon en de verblijfskaart van de vader van haar zoon

bij het verzoekschrift (bijlagen 2-3).

3. Beoordeling van de zaak

3.1. Artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke

omstandigheden van elk geval.”

Hoe voormelde bepaling in casu en door de bestreden beslissing geschonden zou kunnen zijn, wordt

door verzoeker niet uitgewerkt en kan geheel niet worden ingezien.

3.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen doet in het kader van onderhavig beroep voorts geen

uitspraak over een terugleidings- of verwijderingsmaatregel, noch over burgerlijke rechten of de

gegrondheid van een strafvervolging. Hij beschikt over een gebonden bevoegdheid en gaat louter na of

in hoofde van verzoekster al dan niet is voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning van de

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. De schending van artikel 8 van het

EVRM wordt derhalve niet dienstig aangevoerd.

3.3. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom

verzoekster al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4. Hij dient daarbij in het

kader van de devolutieve werking van het beroep niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd

argument in te gaan.

3.4. In de bestreden beslissing wordt op omstandige, uitgebreide en gedetailleerde wijze gemotiveerd

waarom verzoekster niet in aanmerking komt voor de toekenning van de vluchtelingenstatus.

In zoverre verzoekster de in dit kader gedane vaststellingen tracht toe te schrijven aan het gegeven dat

de gehoren moeizaam zouden zijn verlopen “vermits zij vreesde dat de informatie die zij gaf bij de

verkeerde personen zouden terecht komen” en omdat zij werd gehoord door twee verschillende

medewerkers, dient te worden vastgesteld dat dit niet kan worden aangenomen. Van een asielzoeker

mag namelijk redelijkerwijze verwacht worden dat deze de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd

om kennis te nemen van en te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van meet af aan in

vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten. Een asielzoeker heeft de

verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn

asielaanvraag en het is aan de asielzoeker om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te

brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over de asielaanvraag.

De medewerkingsplicht vereist van verzoekster dat zij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct

mogelijke informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en asielrelaas. De

asielinstanties mogen van een asielzoeker correcte en coherente verklaringen en waar mogelijk
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documenten verwachten over zijn identiteit en nationaliteit, leeftijd, achtergrond, ook die van relevante

familieleden, plaats(en) van eerder verblijf en de afgelegde reisroute. Verzoekster werd reeds bij de

DVZ gewezen op de op haar rustende medewerkingsplicht, op het belang van het vertellen van de

waarheid en op de gevolgen die het afleggen van valse of onjuiste verklaringen konden hebben

(administratief dossier, vragenlijst, nr.1). Bij de aanvang van het eerste gehoor bij het CGVS werd zij

opnieuw gewezen op de op haar rustende medewerkingsplicht en op het belang van het vertellen van

de waarheid. Tevens werd zij uitdrukkelijk gewezen op het vertrouwelijke karakter van het gehoor. Later

tijdens het gehoor werd – nota bene in de passage waarvan verzoekster zelf een gedeelte aanhaalt in

het onderhavige verzoekschrift – nogmaals in duidelijke bewoordingen gewezen op de op verzoekster

rustende medewerkingsplicht, op haar plicht om de waarheid te vertellen en op het vertrouwelijke

karakter van het gehoor (administratief dossier, eerste gehoorverslag CGVS, p.2, 9-10). Tijdens het

tweede gehoor bij het CGVS werd andermaal gewezen op het vertrouwelijke karakter van het gehoor,

op de medewerkingsplicht in hoofde van verzoekster en op het belang van het vertellen van de

waarheid (ibid., tweede gehoorverslag CGVS, p.2). Ook tijdens het derde gehoor werd hierop duidelijk

gewezen (ibid., derde gehoorverslag CGVS, p.2). Bijkomend kan nog worden opgemerkt dat aan het feit

dat iemand zich wendt tot de autoriteiten van een bepaald land teneinde er diens status van vluchteling

te doen erkennen inherent het vertrouwen verbonden is in de autoriteiten waaraan men de bescherming

vraagt.

Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd dat verzoekster

doelbewust getracht heeft om de Belgische asielinstanties te misleiden over haar regio van herkomst in

Irak en over haar redenen om haar land en regio van herkomst te verlaten. De motieven dienaangaande

luiden vooreerst als volgt:

“Vooreerst blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-Generaal beschikt en waarvan een kopie

werd toegevoegd aan uw administratief dossier, dat u doelbewust getracht hebt om de Belgische

instanties te misleiden over uw regio van herkomst uit Irak en aldus ook over uw redenen om Irak te

verlaten. U verklaarde dat u geboren bent in het dorp Dohula of “Dahula” te Shingal (Sinjar) in de

provincie Ninewa en dat u nooit in het bezit bent geweest van een paspoort (CGVS I, pp.2-3 en CGVS

II, pp.2-3 en 9). Daarentegen blijkt uit informatie van Dienst Vreemdelingenzaken dat u wel degelijk in

het bezit bent geweest van een paspoort en dat u met dit paspoort een visum bij de Poolse consulaire

post te Erbil hebt aangevraagd. Volgens deze informatie bent u geboren in Dohuk in de Koerdische

Regio van Irak. Bovendien zou u uw visumaanvraag op 9 december 2014 te Erbil ingediend

hebben, hoewel u verklaarde op 2 augustus 2014 Irak reeds verlaten te hebben (CGVS I, p.10). Deze

vaststellingen ondermijnen op onherstelbare wijze uw relaas dat u in de regio Shingal geboren zou zijn,

daar uw hele leven gewoond hebt en dat u voor IS gevlucht zou zijn, wat inherent dan ook de

geloofwaardigheid van de rest van uw asielrelaas volledig op de helling zet. Tijdens uw eerste gehoor

werd u uitdrukkelijk gevraagd of u ooit een visum hebt aangevraagd en of uw vingerafdrukken ooit

werden afgenomen. U antwoordde hier ontkennend op. Toen u geconfronteerd werd met het bewijs dat

uw vingerafdrukken wel degelijk waren afgenomen, antwoordde u dat dit in Servië gebeurd zou zijn

maar sprak u niet de waarheid over uw visumaanvraag of uw werkelijke herkomst. U werd uitdrukkelijk

gewaarschuwd dat deze informatie onderzocht zou worden en mogelijk in uw nadeel kon zijn indien u

naliet de waarheid te spreken (CGVS I, pp.9-10). Ook tijdens uw derde gehoor werd het belang van

uw werkelijke herkomst benadrukt (CGVS III, p.18). U kreeg dan ook gedurende drie gehoren uitgebreid

de kans om uw werkelijke asielrelaas uiteen te zetten, maar u blijkt gedurende deze drie gehoren

vastgehouden te hebben aan bedrieglijke verklaringen.”

Verzoekster voert ter weerlegging van voormelde motieven geen dienstige argumenten aan. Dat zij over

het voorgaande nooit zou zijn gehoord, vormt een miskenning van de voormelde motieven. Verder

persisteert verzoekster ook heden in het afleggen van leugenachtige verklaringen. Zij houdt vol nooit

een paspoort te hebben gehad. Uit de stukken van het administratief dossier (waaronder de hit van

Printrak en de naam en de foto in het Poolse visumdossier dat is opgenomen in de map

‘landeninformatie’) blijkt echter duidelijk dat verzoekster wel degelijk een visum aanvroeg voor Polen en

zich daarbij bediende van een paspoort. Dat zij heden ten onrechte tracht te laten uitschijnen dat dit

visumdossier geen betrekking zou hebben op haar persoon, doet op manifeste wijze afbreuk aan de

algehele geloofwaardigheid van verzoeksters gezegden en aan de geloofwaardigheid van haar

vermeende herkomst en problemen binnen Irak.

In de bestreden beslissing wordt voorts op terechte en pertinente wijze uiteengezet dat verzoekster (i)

tegenstrijdige verklaringen aflegde over haar leven in het dorp Dohula en meer bepaald over de meisjes

uit haar buurt die naar school gingen, het aantal huizen in het dorp en de incidenten in het dorp; (ii)

eveneens tegenstrijdige verklaringen aflegde over de verblijfplaats van haar oom, nochtans de enige
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persoon met wie zij nog contact verklaarde te hebben nadat zij haar familie zou hebben achtergelaten,

die zij verklaarde goed te kennen en die afkomstig zou zijn van dezelfde regio; (iii) vage en ondoorleefde

verklaringen aflegde over het dorp Dohula en meer bepaald over de incidenten aldaar en de aanwezige

Yezidi. Verzoekster tracht deze vaststellingen ten onrechte te minimaliseren en af te doen als details.

Deze hebben immers betrekking op elementaire en essentiële kennis omtrent haar directe en

persoonlijke leefomgeving in haar beweerde regio van herkomst. Het was geenszins onredelijk om van

verzoekster op dit vlak meer gedegen verklaringen te verwachten.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoeksters beweerde herkomst van Dohula in Irak.

Het neergelegde identiteitsdocument is niet van die aard dat het de teloorgegane geloofwaardigheid van

verzoeksters herkomst kan herstellen. Vooreerst kan worden opgemerkt dat het CGVS, net als de Raad,

geenszins moet aantonen dat dit document vals zou zijn om hieraan bewijswaarde te ontzeggen. In

tegenstelling met wat verzoekster laat uitschijnen, kan ook omwille van andere redenen dan de

bewezen valsheid aan dit stuk bewijswaarde worden ontzegd. In casu wordt in de bestreden beslissing

omtrent het identiteitsdocument terecht gesteld:

“Ter staving van uw asielrelaas legde u een kopie van uw Irakese identiteitskaart neer, afgeleverd op

14/07/2011 te Sinjar. Er dient opgemerkt te worden dat het slechts een kopie betreft die gemakkelijk

vatbaar is voor manipulatie. Bovendien blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-Generaal

beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd (COI Focus Irak:

Corruptie en documentenfraude, dd. 8 maart 2016), dat in Irak corruptie wijdverspreid is en dat allerlei

documenten al dan niet tegen betaling kunnen worden verkregen. Dit maakt dat de bewijswaarde van

de door u voorgelegde kopie ernstig gerelativeerd dient te worden. Op uw Belgische immatriculatiekaart

staat dan weer genoteerd dat u uit Turkije, Diarbakir afkomstig zou zijn. Samengenomen met

bovenvermelde informatie kunnen deze documenten de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw

asielrelaas allerminst herstellen.”

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Daarnaast kan ook geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat u door uw familie gedood zou

worden wegens uw liefdesrelaties.

Ten eerste legde u zeer vage en onwaarschijnlijke verklaringen af aangaande uw relatie met Ahmed. Zo

zei u dat u Ahmed had leren kennen in de refter van het vluchtelingenkamp te Diarbakir (CGVS I, p.5). U

wist echter zijn volledige naam niet, u wist niet hoe hij uit Irak gevlucht was en u kon zijn herkomst niet

situeren, buiten de algemene stelling dat hij Irakees en Koerdisch was. Nochtans zei u dat jullie vooral

praatten over jullie land en een eventuele terugkeer (CGVS I, pp.5-6), waaruit verwacht mag worden dat

u toch enigszins kan duiden naar waar Ahmed dan samen met u wou terugkeren. Daarentegen

verklaarde u even later dat Ahmed steeds zei dat hij u niet mee terug naar Irak zou nemen maar naar

een ander land, wat niet rijmt met uw voorgaande verklaring. Verder kan u volstrekt geen informatie

verstrekken over de inhoud van jullie gesprekken. Geconfronteerd met de opmerking dat jullie relatie

ongeloofwaardig leek, schetste u dat hij uit een dorp van Shingal zou zijn, maar kon u de exacte plaats

niet geven (CGVS I, p.6). Nochtans zou hij aldus afkomstig zijn uit dezelfde regio als waar u –weliswaar

bedrieglijk- beweerde opgegroeid te zijn. Bovendien leek u tijdens het tweede gehoor uw relatie

met Ahmed even vergeten te zijn. Toen u gevraagd werd naar de verboden relatie waar u vorige keer

over verteld had, wist u niet over wie men het had. Zelfs toen gespecifieerd werd dat het over uw relatie

in het opvangcentrum van Diarbakir ging, wist u even niet met wie u een relatie zou hebben gehad

(CGVS II, p.10). Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat uw verklaringen dermate vaag en

onwaarschijnlijk zijn dat aan uw relatie met Ahmed geen enkel geloof kan worden gehecht.

Ten tweede blijken ook uw verklaringen over uw contacten met uw familie in Irak niet geloofwaardig. Los

van het feit dat de beschikbare informatie over uw visumaanvraag uw verklaringen over de plotse

contactbreuk met uw familie sowieso al ondermijnen, werden ook tegenstrijdigheden vastgesteld tussen

uw verklaringen hieromtrent. Zo zei u zowel tijdens het eerste als tijdens het tweede gehoor dat u uw

oom onmogelijk kon contacteren omdat u zijn telefoonnummer niet had of verloren was (CGVS I, pp.3

en 9; CGVS II, p.2). Daarentegen verklaarde u tijdens uw derde gehoor dat u reeds in februari 2016

contact had met uw oom, dus nog vóór uw eerste gehoor dat in maart 2016 plaatsvond, en vóór uw

tweede gehoor dat in juni 2016 plaatsvond (CGVS III, pp.7-8). Later verklaarde u dat u het

telefoonnummer van uw oom steeds bezat sinds uw vertrek uit Irak.

Bij confrontatie zei u dat u het telefoonnummer op een papiertje had geschreven dat u tijdelijk verloren

was (CGVS III, p.10). Gelijkaardige tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen uw opeenvolgende

verklaringen over uw originele identiteitskaart. Tijdens uw eerste gehoor in maart 2016 zei u dat uw oom

uw identiteitsdocumenten niet had opgestuurd (CGVS I, p.9). Ook tijdens uw tweede gehoor in juni 2016
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zei u dat u geen contact had met uw oom en dat deze dus de identiteitskaart niet kon opsturen (CGVS

II, p.2). Daarentegen verklaarde u tijdens uw derde gehoor dat uw oom uw identiteitskaart reeds per

post had opgestuurd in februari 2016, maar dat deze onderweg verloren is gegaan of in beslag is

genomen (CGVS III, p.7). Uit deze tegenstrijdigheden blijkt duidelijk dat u wil verbergen dat u wel

degelijk contact hebt met uw oom in Irak, die op zijn beurt in contact zou staan met uw ouders in Domiz

(CGVS III, p.11). Dit tast de geloofwaardigheid van uw vrees om vermoord te worden door uw familie

ernstig aan, temeer daar u voordien benadrukte dat u geen enkel contact met uw ouders, broer of

oom meer wil hebben uit angst om gedood te worden (CGVS II, p.9).

Ten derde werden ongerijmdheden vastgesteld tussen uw opeenvolgende verklaringen over uw

vriendschapsband met Saadi en diens familieband met Farhad. Zo zei u eerst dat u Farhad in december

2015 in het opvangcentrum van Hasselt heeft leren kennen waar hij familie kwam bezoeken, u dacht dat

hij zijn broer kwam bezoeken (CGVS III, p.5). Daarentegen bleek uit uw latere verklaring dat u reeds

sinds eind november, begin december met zekerheid wist dat Saadi in België op zoek ging naar zijn

broer Farhad (CGVS III, p.16). Er kon dus geen enkele twijfel over bestaan dat Farhad zijn broer Saadi

in het opvangcentrum kwam bezoeken. Tijdens uw eerste gehoor verklaarde u dat u niet wist waar

Saadi zich bevond (CGVS I, p.7), waarna u even later verklaarde dat Saadi heel goed voor u is en "nu"

als een broer voor u zorgt (CGVS I, p.10), waaruit valt af te leiden dat jullie nog steeds nauw contact

onderhielden. Tijdens uw tweede gehoor verklaarde u dat Farhad geen familie heeft in België, terwijl u

wel degelijk op de hoogte was dat zijn broer Saadi zich ook in België bevindt (CGVS II, p.11). Hoewel u

en Saadi samen vanuit Diarbakir naar België hadden gereisd, verklaarde u geen idee te hebben of

Saadi in hetzelfde opvangkamp had verbleven (CGVS III, p.18). Gezien jullie nauwe band is het

volstrekt onaannemelijk dat u geen idee hebt of hij in hetzelfde Turkse opvangcentrum had verbleven

als waar u een jaar en vier maanden hebt doorgebracht, temeer daar u wél weet vanwaar in Irak hij

afkomstig is en waarom hij Irak verlaten heeft (CGVS II, p.7). Uw vage en incoherente verklaringen over

uw vriendschapsband met Saadi en diens familieband met Farhad roepen ernstige vragen op omtrent

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Ten vierde is het zeer merkwaardig dat u pas helemaal op het einde van uw tweede gehoor aangaf dat

u zwanger was, en dit pas toen u daar uitdrukkelijk naar gevraagd werd (CGVS II, p.10). Indien u

werkelijk vreest vermoord te worden door uw familie omwille van een niet-toegestane seksuele relatie,

dan kan van u verwacht worden dat u uw zwangerschap als voornaamste element van bewijs in zou

roepen om uw vrees te staven. Daarentegen vermeldde u niets over uw relatie in België en duidde u

initieel Ahmed aan als de vader van uw kind (CGVS II, p.10). Pas toen u gewezen werd op het feit dat

dit volstrekt onmogelijk is –u bevond zich immers al negen maanden in België en was nog maar vijf à

zes maanden zwanger- vertelde u dat u een partner had in België (CGVS II, p.10). Pas tijdens uw derde

gehoor haalde u ook aan dat u vreesde vermoord te worden omwille van uw relatie met Farhad (CGVS

III, p.9), hoewel uit uw zwangerschap bleek dat u al sinds december 2015 een seksuele relatie met hem

had. Deze verzwijging, samengenomen met bovenvermelde vaststellingen, wijzen erop dat uw vrees

gedood te worden door uw familie omwille van een niet-toegestane relatie niet aannemelijk is.”

Verzoekster slaagt er niet in de voormelde motieven te ontkrachten. Andermaal kan immers

hoegenaamd niet worden gevolgd dat het details zouden betreffen. Haar voorgehouden relaties, de

contacten met haar familie en haar zwangerschap betreffen namelijk stuk voor stuk essentiële

elementen in het kader van de door verzoekster aangevoerde vrees jegens (voornamelijk) haar familie.

Dat verzoekster niet bij machte mocht worden geacht om coherente, doorleefde, duidelijke en

gedetailleerde verklaringen af te leggen over elementen die dermate verweven zijn met de kern van

haar relaas en haar vrees, kan bezwaarlijk ernstig worden genomen.

De documenten bij het verzoekschrift bevatten tot slot geen gegevens die aan de voormelde, concrete

vaststellingen afbreuk kunnen doen.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.5. In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Zij toont ingevolge deze vaststellingen niet aan dat zij in aanmerking komt voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.
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Waar verzoekster voorts tracht te laten uitschijnen dat zij zou beantwoorden aan de criteria zoals

bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, dient te worden opgemerkt dat voor de

aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus, met betrekking tot de vraag of hij bij terugkeer een

reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, een verwijzing

naar de algemene toestand in het land van herkomst niet kan volstaan doch dat hij enig verband met

zijn persoon moet aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist.

Er moet rekening worden gehouden met de feitelijke toestand, dit is de toestand in de regio waar de

aanvrager in het land van herkomst feitelijk heeft verbleven. Verzoekster maakt omwille van de hoger

gedane vaststellingen omtrent haar vermeende herkomst, situatie en problemen zelf het bewijs van

dergelijk verband met haar persoon onmogelijk zodat de subsidiaire beschermingsstatus niet kan

worden toegekend.

Het komt de Raad immers niet toe om te speculeren over de verblijfplaats van verzoekster voor haar

komst naar België of over de vraag of verzoekster afkomstig is uit een regio waar geen risico in de zin

van artikel 48/5 § 3 van de Vreemdelingenwet aanwezig is. De Raad kan uit het voorgaande enkel

afleiden dat verzoekster zelf meent dat er in haar werkelijke regio van herkomst geen zwaarwegende

gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat zij bij een terugkeer naar deze regio een reëel risico zou

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

In zoverre uit de informatie in het administratief omtrent verzoeksters visumaanvraag bij de Poolse

consulaire post in Erbil zou kunnen worden afgeleid dat deze werkelijke regio van herkomst van

verzoekster, dit in weerwil van haar eigen gezegden, gelegen is in de KAR in het Noorden van Irak,

dient te worden opgemerkt dat op basis van de landeninformatie in het administratief dossier in de

bestreden beslissing met reden wordt gesteld:

“Volledigheidshalve wordt aan deze beslissing ook een beoordeling van de veiligheidssituatie in Noord-

Irak toegevoegd. Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt weliswaar dat

de veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat de

toename in geweld- en terreurdaden geconcentreerd is in een aantal Centraal-Iraakse provincies.

Daarenboven blijkt het geweldsniveau en de impact van het geweld regionaal erg verschillend te zijn.

Deze sterk regionale verschillen typeren het conflict in Irak. Om die redenen dient niet alleen rekening te

worden gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie

in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uit de informatie van Dienst Vreemdelingenzaken blijkt

dat u uit de Koerdische Autonome Regio afkomstig zou zijn, dient de veiligheidssituatie in deze provincie

te worden beoordeeld.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier noordelijke provincies Dohuk, Erbil,

Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan Regional Government (KRG),

significant stabieler is dan de situatie in Centraal-Irak. De Koerdische Autonome Regio (KAR) kent een

zekere mate van stabiliteit, sociale cohesie en efficiënt optredende veiligheidsdiensten. Uit dezelfde

informatie blijkt bovendien dat deze regio grotendeels ontsnapt aan het geweld dat in Irak plaatsvindt.

Wat het grondoffensief betreft dat IS sinds juni 2014 in Irak voerde, dient opgemerkt te worden dat

dit hoofdzakelijk gesitueerd was in Centraal-Irak. De gebieden waar er strijd werd geleverd tussen de

Koerdische peshmerga en de militanten van IS betroffen de zogenaamde betwiste gebieden, waaruit het

Iraakse leger zich in juni 2014 massaal had teruggetrokken en waarover de peshmerga, in een

tegenoffensief tegen IS (eind 2014- begin 2015), opnieuw de militaire controle verwierven. Deze

gebieden behoren niet tot de erkende Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak, met name de vier

noordelijke provincies onder controle van de Koerdische Regionale Regering. Noch bij het offensief dat

IS in augustus 2014 inzette in de betwiste gebieden, noch bij latere gewapende confrontaties tussen IS

en de peshmerga in betwist gebied werd de grens van de Koerdische Autonome Regio overschreden.

De peshmerga namen het gros van de door hen geclaimde betwiste gebieden in Centraal-Irak in en

verlegden hiermee de Koerdische verdedigingslinie een stuk zuidelijker. De aan de gang

zijnde gevechten situeren zich aldus uitsluitend in Centraal-Irak. De offensieven van IS en de

tegenoffensieven van de peshmerga en het hiermee gepaard gaande geweld in de Centraal-Iraakse

provincies Ninewa, Tamim en Diyala hebben slechts een zeer beperkte impact op de veiligheidssituatie

in de KAR.

Het terreurgeweld in de KAR is veel minder frequent dan elders in Irak, en in de regio heerst een

relatieve stabiliteit. Er vonden de voorbije vier jaar drie grootschalige aanslagen plaats in de KAR, met

name in september 2013, in november 2014 en in april 2015. Doelwit van deze aanslagen waren de

Koerdische veiligheidsen overheidsdiensten en het Amerikaanse consulaat in Erbil. Bij deze aanslagen

vielen een beperkt aantal burgerdoden. In 2016 vond geen terroristische aanslag plaats waarbij
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burgerslachtoffers vielen. De zeldzame terreurdaden in de KAR, opgeëist door IS, hebben over het

algemeen geen burgers als doelwit, maar zijn hoofdzakelijk gericht op overheids- en veiligheidsdiensten.

Dit veruiterlijkt zich in de grote vluchtelingenstroom naar Noord-Irak. De influx van nagenoeg 250.000

Syrische vluchtelingen en meer dan een miljoen IDP’s uit Centraal-Irak die het IS-offensief ontvluchtten,

heeft evenwel geen impact op de veiligheidssituatie in de KAR. Met de komst van de honderdduizenden

IDP’s in de regio en ter preventie van aanvallen van IS werden de veiligheidsmaatregelen in de KAR

echter wel verhoogd. De veiligheidscontroles aan de controleposten aan de grens met Centraal-Irak (en

Syrië) werden opgevoerd uit vrees voor infiltratie van IS-strijders onder Arabische IDP’s.

Naast de blijvende spanningen omtrent de verdeling van de olie-export ende inkomstenverdeling

hiervan, zet de onduidelijke toekomst van de zogeheten betwiste gebieden de relaties tussen de KRG

en de Centraal-Iraakse regering op scherp. Dit heeft evenwel nauwelijks impact op de veiligheid van de

Noord-Iraakse burgerbevolking, zeker niet nu de federale regering de Koerdische troepen nodig heeft bij

het bestrijden van het gewelddadige IS.

Op 25 juli 2015 kwam een einde aan de twee jaar durende wapenstilstand tussen Turkije en de PKK.

Sindsdien voert het Turkse leger opnieuw luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in Noord-Irak. Deze

Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit gerichte luchtbombardementen op PKK-basissen in het

bergachtig en dunbevolkt grensgebied met Turkije. Hierbij worden echter soms ook naburige Koerdische

dorpen getroffen, waarbij vooral materiële schade aan landbouwgronden en huizen wordt opgetekend.

Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, is beperkt.

Voor het eerst in tien jaar vonden sinds juni 2016 opnieuw Iraanse aanvallen plaats op de Noord-Iraakse

grensregio in de strijd tegen Koerdische rebellen, meer bepaald op KDPI-doelwitten. Bij deze Iraanse

aanvallen op het grensgebied van de KAR vielen geen burgerslachtoffers.

Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat het Iraakse noorden niet alleen over de weg bereikbaar

is. Uit de beschikbare informatie blijkt dat tal van luchtvaartmaatschappijen vluchten aanbieden op Irak

en dat een terugvlucht naar Irak niet noodzakelijk via de luchthaven van Bagdad dient te verlopen.

Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over internationale luchthavens in Basra,

Najaf, Arbil en Suleymaniah, dewelke onder de controle van de Iraakse of Koerdische autoriteiten staan

en vlot bereikbaar zijn. Personen die naar Irak wensen terug te keren kunnen via deze luchthavens naar

hun bestemming in Noord- of Zuid-Irak reizen zonder dat zij via Centraal-Irak moeten reizen.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de noordelijke provincies Dohuk, Erbil en Suleymaniyah thans geen reëel risico bestaat

om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Noord-Irak

aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.”

Verzoekster slaagt er niet in om afbreuk te doen aan de voormelde motieven.

Waar zij een aantal van deze motieven citeert, kan niet worden ingezien hoe zij hiermee aan deze

motieven afbreuk kan doen.

De verwijzing naar de situatie voor Yezidi is voorts niet dienstig gelet op het gegeven dat verzoekster

een soenniet van Koerdische origine is.

Het Britse reisadvies inzake Irak is evenmin van die aard dat het afbreuk kan doen aan voormelde

motieven. Zulk reisadvies is bestemd voor reislustige onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en vormt

geenszins een leidraad voor het onderzoek naar de gegronde vrees voor vervolging of reëel risico op

ernstige schade in het kader van de subsidiaire beschermingsstatus. Bovendien maakt ook dit

reisadvies een duidelijk onderscheid tussen Centraal-Irak en de overige regio’s van Irak, waaronder de

KAR. Waar ten aanzien van Centraal-Irak alle reizen worden afgeraden, geldt voor de KAR dat enkel

niet-essentiële reizen worden afgeraden.

Uit de informatie van www.ecoi.net blijkt evenmin dat de situatie in de KAR zou beantwoorden aan de

criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster doet voorts een foutieve lezing van de in het administratief dossier opgenomen “UNCHR

Position on Returns to Iraq”. In dit document verzet UNHCR zich immers slechts tegen het terugsturen

van Irakezen die afkomstig zijn van gebieden in Irak die (i) getroffen zijn door militaire acties, (ii) fragiel

en onveilig blijven nadat ze zijn heroverd op ISIS, (iii) onder controle blijven van ISIS. Uit de

landeninformatie voorhanden in het dossier blijkt geenszins dat de KAR in het Noorden van Irak onder

één van voormelde gebieden valt en UNHCR vermeldt nergens dat Irakezen die afkomstig zijn uit de

KAR niet naar de KAR kunnen worden teruggestuurd. Het standpunt van UNHCR van 14 november

2016 is bijgevolg ook een duidelijke aanwijzing dat de situatie in de KAR niet valt onder de toepassing

van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.
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Gelet op het voormelde toont verzoekster niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

3.6. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding

bestaat tussen de motieven en de inhoud van de beslissing. De schending van het redelijkheidsbeginsel

kan niet worden volgehouden aangezien de bestreden beslissing, zo blijkt uit het voorgaande,

geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf september tweeduizend zeventien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


